
STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL
                                             HARDERWIJK SCHENKEN EN NALATEN



Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal
‘Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal’

Motto: Geven voelt goed
Een bijdrage aan de samenleving voelt goed. De Stichting Vrienden van het St Jansdal 
ondersteunt met giften en donaties extra voorzieningen voor patiënten in ziekenhuis 
St Jansdal in Harderwijk. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het 
ziekenhuis zelf vallen. Als een patiënt meer op zijn gemak is, voelt hij zich beter en daar 
wil de Vriendenstichting zich voor inzetten!

Projecten
De Stichting is opgericht in 1992. Sinds die tijd hebben de Vrienden al vele projecten in 
het St Jansdal gerealiseerd. Kijk voor gerealiseerde en nieuwe projecten op onze website 
www.vriendenvanstjansdal.nl
 

Hoe kunt u ons steunen?
Draagt u de Stichting Vrienden van het St Jansdal een warm hart toe? Dan kunt u ons 
op vele manieren steunen. Natuurlijk kunt u vriend/donateur worden of ons eenmalig 
ondersteunen. Daarnaast zijn er nog veel andere vormen om het werk van de Stichting 
financieel te ondersteunen. 



Periodieke gift
Wilt u de Stichting Vrienden van het St Jansdal regelmatig en voor minimaal vijf jaar 
steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke 
schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal vijf jaar een  
schenking te doen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Lijfrenteschenking
Overweegt u om de Stichting Vrienden van het St Jansdal regelmatig of voor een langere 
periode te steunen? Dan is het voor u misschien voordelig om een lijfrenteschenking te 
doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als u een schenking doet 
voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting 
aftrekbaar. 

Het afsluiten van een schenkingsakte kan kosteloos: de Stichting Vrienden van het  
St Jansdal betaalt de notaris wanneer u een akte afsluit voor een schenking van minimaal  
€ 500 per jaar.

De fiscus stelt de volgende voorwaarden om het bedrag volledig af te mogen trekken 
van de belasting: 
• vastlegging per notariële akte 
• vaste termijnen (ieder jaar hetzelfde bedrag schenken) 
• een minimum aantal jaren (vijf jaar)

“Ik heb een goed doel opgenomen in mijn testament.  
Dat geeft me het gevoel iets voor anderen te betekenen.”



Nalaten
Wanneer u overlijdt, gaat uw nalatenschap automatisch naar uw nabestaanden. Dat  
kunnen uw partner, uw kinderen of andere familieleden zijn. Heeft u geen erfgenamen, 
dan vervallen uw bezittingen aan de staat. U kunt ook een goed doel laten opnemen in 
uw testament zoals de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Na uw overlijden laat u  
(een deel van) uw geld na aan de Vriendenstichting. Omdat de Stichting Vrienden van  
St Jansdal een ANBI status heeft, hoeven er geen successie- of schenkingsrechten  
afgedragen te worden. www.ANBI.nl

U kunt uw nalatenschap op de volgende manieren regelen:

Legaat
Dit is een bepaling in uw testament waarmee u van tevoren een vastgesteld bedrag 
nalaat aan de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Bij een legaat staat in het testament 
precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting ondersteunt.

“Ik wil graag iets betekenen voor de gezondheidszorg  
van de toekomst. Dat geeft mij een goed gevoel.”

Erfstelling
Hiermee kunt u een bepaald percentage van de erfenis vastleggen in een notariële acte. 
Behalve de hierboven omschreven vormen van nalaten zijn er nog minder gebruikelijke 
mogelijkheden. De notaris kan u hierover alles vertellen en u adviseren over de vorm 
die het beste bij u past. 

Notaris
In Nederland is een testament rechtsgeldig als het is opgemaakt door een notaris. De 
keuze van een notaris is vrij. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u  
contact opnemen met uw eigen notaris. Ook kunt u terecht op de Erfwijzer en de site 
van de belastingdienst. www.notaris.nl Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook 
terecht bij de Stichting Vrienden van St Jansdal.



Belastingvrij
Het werk van de Vrienden is in een aparte Stichting ondergebracht. De Stichting is door 
de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Uw geld komt voor honderd procent ten 
goede aan het werk van de stichting. www.belastingdienst.nl
 

CBF keurmerk
De stichting is in het bezit van het CBF keurmerk voor kleine doelen. Dit betekent dat 
de stichting een erkend goed doel is en u kunt er dus zeker van zijn dat uw geld goed 
terecht komt. www.cbf.nl

“Mijn man en ik hebben geen kinderen. Ik wil straks  
iets terugdoen voor het ziekenhuis waar ik zo vaak kom.”



CONTACTGEGEVENS:
Algemene gegevens:
Secretariaat Stichting Vrienden van het St Jansdal 
Postbus 138
3840 AC Harderwijk
tel: 0341-463873
E-mailadres: st.vrienden.van@stjansdal.nl
www.vriendenvanstjansdal.nl
IBAN nummer: NL 21 ING B 0007234872
KvK: 41036019
RSIN of fiscaal nummer: 801514617

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar  
van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op:
www.vriendenvanstjansdal.nl




